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 قابلیت تنزیل مفاهیم فلسفی 
 1 با تاکید بر نظر مالصدرا

 2مصطفی زارعی                                                                                
 

 دهيچک
از زمان شروع فلسفه برای کودک، که با هدف رشدِ تعالی انسان آغاز شدد، اندپ شدفر فدر      

ه شده است که مفاهفم فلسفی، قابلفت تنزنل و ساده سازی را دارندد و بدر هندفپ    بدنهی گرفت
مبنا کتابها و مقاالت و برنامه های زنادی انجام شده است. اما دلفل اننکه آندا ودود آن مفداهفم    
فلسفی غامض، سوای از ادراک نا عدم ادراک کودک، قابلفدت تندزر را دارد ندا وفدرخ، سد پ      

ه آن شرداوته شده .ما در انپ مقاله بر آن هستفم که اثبات کنفم که اندپ  دنگری است که کنتر ب
کار شدنی است و داللفل عقلی وصوصا با مبانی مالصدرا و نقلدی و شدواهدی هدم ودواهفم     
آورد که ما در امور محاوره ای وود چاره ای جزء تنزر و نه حتی برای کدودک نددارنم. اندپ    

ی بودن کار حور فلسفه برای کودک مشد   مدی شدود و    دالنل برای انپ است که اوال مبنان
ثانفا با ارائه ی دلفل، ساوتار تنزنل معلوم وواهد شد چون هرساوتاری در نک شدارادانم معندا   

 مففابد.

 گانکليدواژ

 سددازی ، فلسددفه بددرای کودکددان، مفدداهفم فلسددفی، مالصدددرا، حقفقددت، ادراک   تنزنل)سدداده
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 مقدمه
ارای مراتب م تلفی از فرش تا عرش است، به تبد،، درک اندپ   از آنجا که حقفقت و واقعفت د

شدود و بده هفدوال ودتم      النراتب آغاز مدی  حقانق هم ذومراتب وواهد بود. وقتی واق، از اعلی
اند و در واق، چون حقدانق، هنده از سدنخ وجودندد و      گردد، شس متعلَّق ادراک، انپ حقانق می

د نگذاشته، ادراک هم به وسفله شأنی از شدوون  هستی را وجود شر کرده و جانی برای غفر وجو
شود. امدا بدا    ای برتر که حقفقتی عنفق و جان هستی باشد، انجام می وجود برای رسفدن به قله

تواندد اندپ وجدود و حقفقدتر را شددت       توجه به اوتفاری که به انسان داده شده است، او می
. شدس شد   بدا حرکدت     ب شفد نا در جهت فرومانگی و غفلت از اصل وود حرکت کندد 

الربطی انسان اسدت   جوهری ناگزنر از اشتداد وجودی به سنت فعلفت است و انپ وجود عفپ
گونه کندار   اش را به سوی فعلفتی سوق دهد و آجرهای جانر را آن تواند قوه وار می که معجزه

اتبارک اللا»هم بچفند که نا با حقفقت و مراتب باالی ودود و جهدان هسدتی مدرتبد شدود و      
شود، نا با حرکت عکدس و  « ونفختافیهامناکوحی»را فعلفت ب شد و تجلی « أحسناللخرلقین

ور شدود کده اگرچده حدد نقفدی نددارد،        با فعلفتی والف مشفت الهی، باز هم در اسنی غوطه
غضب و عذاب را حد مالقت وجودی و اشتدادی وود برگزنده است که هفچ عاقلی بده اندپ   

 رود. ورطه ننی
ک و مفاهفم فلسفی در انپ رشد و سفر انپ است که ادراک از طرق م تلف انجدام  جانگاه ادرا

و هر چه متعلدق ادراک در مرتبدب بداالتری باشدد، قطعدا        1شود؛ مانند حس و عقل و شهود، می
کند که احتنار وطا هم در آن شانفپ باشد و عقدل از تحلدفلر    ابزاری برتر برای فهم طلب می

ادراکْ عقل باشد، چون احتنار وطدای آن )بدا حفدو قواعدد منطقدی       اگر ابزار  2عاجز نباشد.
کند که ش   بتواند تصنفنی بگفرد که او را به حقفقت  نسبت به حس کنتر است، کنک می

نزدنک کند و در عفپ حار به اصل و حقفقت او آسفبی نزند. از انپ رو هر چه بتدوانفم اشدفا و   
توانفم به رسفدن به سفر الدی ا    تبفپ کنفم، بهتر میو برتر معرفی و « کنا هو هو»موجودات را 

 توجه کنفم و توجه بدهفم. شس ادراک سبب رشد است.
هدا هدر لح ده در     ارتباط مفاهفم فلسفی به رشد و زندگی حقفقی انپ است که چون ما انسدان 

شدد،  ای نفست که فدرد از ادراک ودالی با   حار ارتباط با اشفا و ادراک آنها هستفم و هفچ لح ه
ای از  لذا اگر ادراک و تفکر به سنتی سوق شفدا کند که فرد حقانق را بشناسد و حتی بدا مرتبده  
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را به سنت اسنای جاللی و  1«صفر الی ا »تواند رشد و  واق، و وجودی الهی ارتباط نابد، می
چنان کده هسدت، فهندی فلسدفی اسدت و فهدم        رحفنی الهی ادامه دهد. فهم واق، و وجود آن

های شفچفده وابسته نفست و اگر انپ سفر ادامه شفددا   داشتپ به به اصطالحات و استدالر فلسفی
گام با علم و عندل رشدد    شود، چون فرد هم تر می کند، گرچه ادراک واق،ْ کنی دقفق و شفچفده

کند و ففوضات الهی بر قلبر جداری   کرده است، اگر ففلسوف هم نباشد، حکفنانه زندگی می
مودة حضرت وتنی مرتبتشود و به فر می

 کنند. داند، بر قلبر جاری می آنچه را ننی 2
تدوان آنهدا را بده زبدانی      سؤار اصلی انپ است که آنا مفاهفم فلسفی قابلفت تنزنل دارند و مدی 

اندد، وصوصدا  کودکدان را چندان      ساده بفان کرد تا نفوسی را که به مرحله تفکر عقلی نرسدفده 
اور تصوری صحفح از واق، داشته باشدند و در وهلده دوم آن را   رشد دهد که بتوانند در وهله 

تصدنق کنند و انپ درک آنان به حوزة رفتار و عنل نفز کشفده شود. باندد دقدت کدرد کده مدا      
های عاقدل وجدود دارد و اندپ     گرنزی از تنزنل ندارنم و انپ امر در زندگی روزمره هنه انسان

انان ذکر است که انپ بحث، مبنانی است و به کدار  مهم با مبانی مالصدرا اثبات وواهد شد. ش
 فلسفه برای کودکان منحصر نفست.

دربارة منحصر کردن فانده تنزنل به اصالح رفتار باند توجه کدرد کده هددف، صدرفا  انت داب      
صحفح نفست؛ بلکه انت اب صحفحی است که آگاهانه باشد و به دنبار معرفت به دسدت آندد   

 و باعث تکامل شود.
 د از مفاهيم فلسفيمرا .1

ای اسدت کده    شدود، مفداهفم شفچفدده    به ذهپ متبادر می« مفاهفم فلسفی»آنچه از شنفدن عبارت 
ب شفد و از وفر صدرف زمدان بدرای تفکدر دربدارة آن بده        ش  ، عطای آن را به لقانر می
شدود گفدت مفداهفم     گذرد. اما کُنه مطلب چنفپ نفست و مدی  من ور فهم و رشد نفس وود می

، هرچند در مقطعی و نزد اهل آن علم با اصطالحاتی غدامض هندراه شدده اسدت، امدا      فلسفی
الجرم و به ضرورت منطقی، هر مسولب فلسفی باند به مطلبی بدنهی ارجاع شدود کده تصددنق    

 آن برای غفر ففلسوفان نفز آسان است.
 شاوصب مفهوم فلسفی بودن نک شیء تاب، تعرنف فلسفه اسدت کده داندره موضدوع ودود را     

تدری   آورنم تا بتوانفم تصدونر روشدپ   کند. ما ابتدا تعرنف مالصدرا را از فلسفه می مش   می
از مفاهفم فلسفی داشته باشفم؛ چرا که بدون توجه به غانت، جرنان برودی قواعدد فلسدفی در    
زندگی بدنهی است؛ اما چگونه شاکله معقور داشتپ مهم است که مدا در اندپ نوشدتار در شدی     

                                              
 است. «گردندن»مراد در اننجا  .1
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 کودکان هستفم. تحقق آن برای
لعلماأناللفلسفةالستكمرلاللنفسالإلنسرنیةابمعرفةاحقرئقاللموجودلتاعلىامراهیاعلیهراوللحكاماا

ا1بوجودهراتحقیقرابرلبرلهیناالاأخذلابرلظناوللتقلیدابقدکاللوسعالإلنسرنی.
فلسفه استکنار نفس انسانی از راه شناوت صحفح موجودات حقفقی و تصدنق بده وجدود   

؛ به نحوی که انپ تصدنق، تصدنق تحقفقدی و قطعدی باشدد، نده تقلفددی و      حقفقی آنهاست
ها قادر بده   هاست]؛ زنرا هنب انسان ظنی و البته انپ معرفت و شناوت، محدود به توان انسان

 شناوت هنه موجودات و نفز کنه آنها ن واهد بود[.
مراعقلیاراعلاىاحسا ااااإناشئتاقلتانظماللعرلمانظ»گوند:  صدرالنتألهفپ در تعرنف دوم وود می

فلسفه ن م علنیِ جهان در ظدرف ذهدپ اسدت؛     2؛«اللطرقةاللبشريةالیحصلاللتشبهابرلبرکياتعرلى
نعنی هنان طور که جهان دارای ن نی عفنی است، ن نی علنی نفز دارد که فلسفه، هنان ن م 

 علنی است.
قفقدی و  بر اساس انپ تعرنف، ففلسوف کسی است که با استکنار نفدس ودود و شدناوت ح   

قطعی حقانق، ن م وارجی جهان را در ظرف فهم وود، ادراک کند تا از انپ طرندق بده بداری    
شدود.   تعالی تشبّه نابد. هر آنچه با انپ تعرنف سن فت داشته باشد، مفهوم فلسفی ووانده مدی 

نداری  « موجود بنا هو موجدود »آن چفزی است که فرد را در شناوت « مفهوم فلسفی»بنابرانپ 
فرد به وسفله آن استکنار نفدس نابدد و البتده کده شدناوت واقد، منحصدر در مسدائل          کند تا
شناسدی نفدز در آن    شناسدی و ارزش  شناسدی، انسدان   شناسی نفست؛ بلکه مسائل معرفدت  هستی
مدارانه به فلسفه و تعرنف مفاهفم فلسفی بر اسداس توجده بده     اند. با توجه به نگاه غانت دوفل

« مفهدوم فلسدفی  »شود؛ در حالی که  تر می مفاهفم فلسفی گسترده هدف انپ علم، دانرة تعرنف
شود که با سنجر و مقانسه مفان اشدفای عفندی و ودارجی     در اصطالح به مفاهفنی اطالق می

آنند؛ مانند مفاهفم علت و معلدور، حدادو و قددنم، ذهندی و ودارجی، بدالقوه و        به دست می
 3. بالفعل، سقف و کف، شدر و مادر، جزء و کل و...

آنچه از مفاهفم فلسفی مد ن ر است، معنانی اعم از معنای اصدطالحی اسدت. بندابرانپ مفهدوم     
فلسفی در اصطالح ما معقوالت اولی، معقوالت ثانی فلسفی و معقوالت ثانی منطقی را شدامل  

شود؛ زنرا عنلکرد ذهپ و نفس انسان در شناوت واق، چنفپ است که از هنه انپ مفداهفم   می
د و انحصاری برای شناوت و ارتباط با واقد، در معقدوالت ثدانی فلسدفی نفسدت و      بر بهره می

                                              
 .21، ص1، جالحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعةصدرالدنپ محند بپ ابراهفم،  .1
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 قطعا  دنگر معقوالت نفز در شناوت انسان از واق،، الزم است.

انپ شدیء در  »، «ماشفپ»، «چای»ای مثل  منکپ است کسی بگوند که با انپ تعرنف باند معانی
ز قبفل مفداهفم فلسدفی بده شدنار     و به طور کلی، هنه امور عادی زندگی ا« حار حرکت است

 وواند. آند و حار آنکه هفچ کسی اننها را مفهوم فلسفی ننی
داندفم؛ چراکده بده کشدف      در شاسخ باند گفت که ما هم انپ موارد را از مفداهفم فلسدفی نندی   

آند. بده   شناوتی به شنار ننی شود و از مسائل کالنِ هستی ارتباطات حقفقی بفپ اشفا منجر ننی
ر، چون کار فلسفه شناوت مسائل بنفادنپ است، لذا مفاهفنی، فلسفی وواهند بود که بفان دنگ

شردازندد.   شناوتی می شناوتی و ارزش شناوتی، انسان شناوتی نا معرفت به مسائل بنفادنپ هستی
تواندد مدورد ن در     ، هدم مدی  «کند انپ شیء از نقطب الف به نقطب ب حرکت می»بنابرانپ گزارة 
کده فالسدفه دربدارة حرکدت      و از نحوه وجود آن شدیء بحدث کندد د چندان      فلسفه قرار گفرد

کده   دانان قرار گفدرد؛ چندان   تواند مورد توجه ففزنک اند د و هم می  توسطی و قطعی بحث کرده
اند. از انپ رو تنام مفاهفم کلی، اگر با انپ نگاه مالح ه شوند  آنها هم از انپ شدنده بحث کرده
ارتباطات بفپ اشفا برای شناوت مسائل بنفادنپ هستی باشد، حتدی  و جهت نگاهْ کشف واق، و 

 تواند نک مفهوم فلسفی تلقی شود. درک کلیِ معدن نفز می

شس مفهومی فلسفی است که اوال  معقور باشد )اعم از اولی، ثانی فلسفی نا ثانی منطقی ؛ ثانفدا   
شناسدانه، آن را   و انسدان  شناسدانه ندا ارزش   شناسانه، معرفت نگری از جهت هستی فرد با ژرف

بنگرد؛ نعندی شدناوت آن بده درک مسدائل بنفدادنپ فلسدفی مذکور)هسدتی شدناوتی،معرفت         
 شناوتی،ارزش شناوتی و انسان شناوتی  منجر شود.

 . مراد از تنزیل۲
و مدراد از آن در اننجدا    1به معنای فرود آوردن چفزی از باال به شانفپ است« نَزَرَ»تنزنل از مادة 

سازی آنهاست، به طوری کده   آوردن سطح مفاهفم فلسفی و روش برهانی فلسفه و سادهشانفپ 
 کودکان و نفوس بُله نفز بعد از درک آنها تصدنقشان کنند.

ولدد نکندفم. برودی گندان     « سدازی  سداده »را بدا  « تل ف  و بفان نتانج»باند دقت داشت که 
به زبدانی سداده درآورن و در آودر    ای از نک مطلب سنگفپ را  اند که تنزنل نعنی والصه کرده
سازی مفاهفم فلسفی، نعنی فرآنند شفچفدة تبفدفپ و توجفده    گفری کردن. در حالی که ساده نتفجه

 تر بفان کردن؛ به طوری که مطلب برای م اطب چنان منقّح شود که آن را تصدق کند. را به زبانی ساده
شدود   هفم کلی جرنان دارد؛ نعنی میسازی مفاهفم فلسفی در مفا روشپ است که تنزنل و ساده

                                              
 .621، ص2، جالنصباح الننفر فی الشرح الکبفرفبومی،  .1



 04  1938/ بهار ـ تابستان  8پياپي م/ شماره یکم/سال پنج

 سازی کرد. وود انپ مفاهفم و ارتباطات آنها را ساده
 . فایده تنزیل9

رود و گندان   آند، ذهپ به طرف مطالب غدامض و شفچفدده مدی    معنوال  تا نام فلسفه به مفان می
د. ای باند به سنت فلسفه بروند و نگاهی فلسفی به زنددگی داشدته باشدن    شود که فقد عده می

نونسی باعث شده که بروی فالسفه دچار اشتباه شوند و دانسته نا ندانسدته   حتی گاهی غامض
شدد،   وارد مطلبی شوند که ثقل آن جز نزاع لف ی نبوده و اگر اشکار با بفانی سداده طدرح مدی   

 داد. چنفپ نزاع و تطونلی رخ ننی
کنند. حتدی   لسفی معنا میشدة کالسفک ف بروی فلسفه برای کودکان را به آموزش مفاهفم ساده

ما در انپ برنامه )فلسفه بدرای کودکدان  بده کودکدان و     »گوند:  می« لفپنپ»تر،  در نگاهی عنفق
اندپ،  «. کنفم که ترجفحا  وودشان برای وودشان فکر کنند و تصنفم بگفرند نوجوانان کنک می

بده واقد، برتدر و    جنله درستی است؛ اما با چه مالکیخ بر اساس تعرنف ما از فلسفه، رسفدن 
سازی آن مفاهفم، به دنبار ارائه مبدانی   اتحاد با آن، هدف اصلی است و ما با اثبات قابلفت ساده

کداران شدای او را در بندد     ن ری آن واق، هستفم تا انسانِ واصل دچار تردند نشود و دام مغالطه
سدفدن بده حقفقدت    نکشد و نفز غفر واصالن را با برهانی کردن ثبوت تنزنل حقفقت و امکان ر

 در کنترنپ سطوح، هفچ فردی وود را از انپ وادی مستثنا نداند
تر بتواند واق، را درک و تحلفدل کندد و    هدف از تنزنل مفاهفم فلسفی انپ است که فرد راحت

به دنبار آن برای عنل و سفر وود تصنفنی آگاهانه بگفدرد وجهدان آنندده ودود را هندراه بدا       
واهر به النه های عنفق تری از انپ عالم توجه داشته باشد بده عندوان   نگاهی دنبار کند که از ظ

ننونه نقر وجود نفت در عنل بفبفند که چگونه در سفر و مسفر زنددگی اثرگدذار اسدت؛ نده     
 گر ساده بپندارند. اننکه فقد وود را سوای دنگر محرکات انت اب

 . اثبات تنزیل۴
سازی دارند، ابتدا از راه تنسک به دالندل   ل و سادهبرای اثبات اننکه مفاهفم فلسفی قابلفت تنزن

هدای عنلدی    گرفته و تجربده  های صورت سازی شونم؛ سپس به ساده منطقی و استدالر وارد می
تدر ودواهفم آورد کده از راه سدن فت      اشاره وواهفم کرد. در شانان نفز دلفلی جداگانده و کامدل  

 شود. تجردی ادراک وارد اثبات می
 . دليل عقلي۴ـ1

کند و برای علم حضوری به وود و ارجاع دنگر  هر مُدرِکی وود را سوای دنگر اشفا درک می
دهد؛ بلکده آن ن دام    مدرکاتر به علم حضوری، نک ن ام تفاهنی را در ذهپ وود تشکفل می

گفرد که توجهی هم به آن ندارد. در ادراکی کده   نابد و انپ ساوتارْ چنان بدنهی شکل می را می
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ی وارجی دارد، ابتدا باند حواس وودش را به کار بگفرد؛ مثال  نفس، باصدره را بده   فرد از اشفا
نابد و تصوری در مرتبه وفار برای نفس  گفرد و به وسفله قوة مشترک، دندن تحقق می کار می
رسدد. در مدواردی کده     گفرد. انپ گونه است که فرد از شیء وارجی به عالم فکر می شکل می

د مانند تصور سفاهی و سففدی نا رناضفات د فرد از ودارج و مقددمات    مقدمات، عقلی باشند  
تواند در دفعات بعد از عدالم عقدل بده     تواند به تعقل هم برسد. اما هنفپ عقل می محسوس می

ای را در آن تش ف  بدهد. از باب ننونه، فردی بدا تنداس    محسوسات شل بزند و مثال  مغالطه
کندد و بندا بدر فدر ،      صدوری از ماهفدت آب را درک مدی   با شیء وارجی، مثال  آب، ابتددا ت 

کندد و از   مفاهفنی مانند گرمی، سردی و اعتدار و دنگر مفاهفم دوفل در مثار را هم درک مدی 
گدراد را   درجده سدانتی   2و  37، 12آنها تصونر حضوری دارد. حار سه ظرف آب بدا دماهدای   

صورت جداگانه، دربارة سردی ندا  دهفم و او با دست زدن به هر آب به  مقابل ش   قرار می
دهد. اما اگر از او وواسته شدود کده دسدت ودود را در نکدی از       گرمی نا اعتدار آن حکم می

های مقابلر قرار دهد و سپس هنان دست را در ظدرف دنگدر فدرو بدرد، چده حکندی        ظرف
در آب  وواهد کردخ قطعا  انپ فرد اگر دستر را در آب بسفار گرم فرو برده باشد و بالفاصدله 

ولرم، حکم وواهد کرد که آب ولرم، سدرد اسدت؛ هرچندد آن آب واقعدا  ولدرم بدوده اسدت.        
هنچنفپ اگر ابتدا دستر را در آب سرد فرو برده باشد، به گرم بودن آّب ولرم حکدم وواهدد   

 تواند اشتباه وود را درنابد. داد. اما او بعدا  می
رفت و برگشتی است که عقل دارد؛ نعندی  تواند وطای حس را درک کند،  دلفل اننکه عقل می

گرد و بعد در برگشتی که از عقل ندا مثدار بده محسوسدات      عقل ابتدا از وارج، صورتی را می
رسد. شس چون از مفداهفم محسدوس بده     ای عقلی می دارد، با چفنر مقدماتی فکری، به نتفجه

اهفم محسدوس منتقدل   شونم، به هنفپ دلفل از مفاهفم معقدور بده مفد    مفاهفم معقور منتقل می
سدازنم و از طرندق مفداهفم     شونم، نردبدانی مدی   شونم؛ نعنی وقتی با محسوسات مواجه می می

رونم، و اننکه ما آن مفاهفم عقلی را در گردشدی دوبداره    شده، به سوی معقوالت باال می ادراک
بدرنم و حتدی مغالطداتِ محسوسدات را هدم       در قالب مفاهفم معقور و محسوس به کدار مدی  

ای تنزنل صورت گرفته اسدت؛ هندان طدور کده در مثدار بداال        دهد که گونه نابفم، نشان می می
 گذشت.
شود که ما حقفقتی مانند باری تعالی را که اشدّ حقانق اسدت،   تری فهنفده می  های دقفق در مثار

کنفم؛ با اننکه وود ما معترففم که انپ وددای ذهندی بدا     دهفم و درک می در ذهپ وود تنزر می
دای معقور تفاوت بسفار زناد دارد، تا چه رسد به ودای حقفقی که عفپ وارجفت اسدت و  و

 آند. به ذهپ در ننی
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آنچه ذکر شد، بر ن رنه تجرند و انتزاعِ مشاء استوار است. مشائفپ حرکدت را در صدور قبدور    
را کده  شود نحوة نافت محسوسات را با بفان مالصدد  دانستند. اما می داشتند و نفس را ثابت می

 تر است، بفان کرد و نتفجه را گرفت که در ادامه مقاله به آن نفز وواهفم شرداوت. دقفق
مطلب مهنی که مکنل استدالر مزبور است، نادرست بودنِ ادعای عدم امکانِ شدناوت اسدت   
و استدالر آوردن بر انپ ادعا که ادراکات حسی و عقلدی وطاشذنرندد، متضدنپ علدم بده اندپ       

که متعلق اندپ   1ودش است؛ مانند علم به وطا بودن بعضی ادراکات حسی،مطلب، و ناقض و
شود که انسدان تواندانی درک کلفدات     علوم، حقفقتی فراتر از محسوسات است. شس معلوم می

 عقلی را دارد.
سدؤار شدد    در روانات نفز به قابلفت تنزنل اشاره شده است. از باب ننونه وقتی از امام باقر

توانفد وداوند را به وهدم در   جواب دادند: آری می م کنم نا وفر، امام باقرکه وداوند را توه
دار کندد بده کدار     آورند؛ اما به دو شرط: اور اننکه بدانی که حدی که بداری تعدالی را ماهفدت   

 2کنی مثل هفچ چفز دنگری نباشد. نبری، و دوم اننکه آنچه فر  می
اندد، اندپ بده     مجوّز تصور وداوندد را داده  باقر نابفم که اگر امام با دقت در انپ روانت درمی

معنای تنزنل در فهنفدن باری تعالی است و انپ اصل با مسلّنات روانات که وداوند در وهدم  
ننفگنجد و آن متوهم هم م لوق ماست، تضادی ندارد؛ چراکه امدام در اننجدا بدا گذاشدتپ دو     

تشبفه، و وودِ فهمِ وروجِ اندپ دو حدد    یحد و ب شرط، باری تعالی را قابل درک دانسته، اما بی
 نفز دارای مراتب است.

کندفم؛ تدا    : ما در شندارمان ن ام علّی معولی بفپ اشفا را طراحدی مدی  مثالي دیگر در باب عليت
دانفم و انپ تنزنلی برای علفدت فداعلی از ناحفده     جانی که حتی بنّا را علت شدند آوردن بِنا می

 االسباب. نزلی است از علفت حقفقی و مسببماست و وود علفت فاعلی هم ت
 . اشکال و پاسخ۴ـ1ـ1

 اشکال

تنزنل اصال  امکان ندارد؛ زنرا اگر مفاهفم فلسفی را تنزنل بدهفم، دنگر آن حقفقتدی کده قصدد    
بفان آن را داشتفم، ننانان ن واهد شد و انپ با هدف فلسفه که نشان دادن حقفقدت و واقعفدت   

 موجود است، منافات دارد. اشفا و درک موجود بنا هو

                                              
 .122، ص1، جآموزش فلسفه. ر.ک: محندتقی مصباح نزدی، 1
أماراخروجاهاااحَدِّاللتَّعْطِیلِاوَاحَادِّاللتَّشْابِیهِاااااللْحَدَّيْنِااجُهُاعَنِءٌاقَرلَانَعَمْايُخْرِاسُئِلَاأَبُواجَعْفَرٍاعاأَايَجُوزُاأَنْايُقَرلَاإِنَّالللَّهَاعَزَّاوَاجَلَّاشَیْ. 2

، التوحفدد )صددوق،   ءٌاعناحّداللتعطیلاأيالالبطرلاواللنفیافولضح،اواأمّراعناحادّاللتشابیهافبرناامرواقولاهالَلایْسَاَْمِِِْلاهِاَشایْااااااا
  .122ص
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 پاسخ
اگر تنزنل امکان نداشته باشد، ارتقا از محسوسات به معقوالت هم امکان ن واهد داشدت؛   اوالً

کندد نهاندت درک فدرد از ودارج و      ای که فرد با وارج برقرار می بدنپ بفان که اگر رابطه اولفه
آندد در حدد    اشدد، الزم مدی  تنام هونت آن شیء وارجی باشد و دنگر تنزنلی امکان نداشته ب

هنان محسوسات باقی بنانفم و معرفت ما در محسوسات والصه شود؛ هنچنفپ واقد، را بده   
درستی درک کنفم و هفچ وقت وطانی در ادراک ما رخ ندهد، که البتده هدر دو مدورد ودالف     

دد توان منکر انپ شد که ما در زمان کشفِ اشتباه فهم وود از واق،، در صد  وجدان است و ننی
آنفم و انپ نعندی تندزر و برگشدت از     نافت مغالطه و عدم تطبفق مقام اثبات با مقام ثبوت برمی

 عالم عقل به محسوسات.
مگر ما قادر هستفم و امکان دارد که ذات و ماهفت اشفا، حتی محسوسات را درک کندفمخ   ثانياً

شدود. شدس    یو انپ از اعترافات اهل منطق و حکنت است که فصل حقفقدی اشدفا نافدت نند    
 1اندد،  ای که موضوع فلسفه را موجود بنا هدو موجدود دانسدته    چطور شنا ادعای دارند فالسفه

درک هونت اشفا را برای هنه، وصوصا  کودکان، نفی کنند؛ با اننکه به تشکفک در وجدود نفدز   
 شود، شس چطور به عدم تنامفت آن اعتراف دارندخ اندخ! و اگر درک می قائل

 ماعيساحت اجت. ۴ـ1ـ۲
دهد کده معقدوالت را حدداقل بدرای      ساحت اجتناعی و فکری ما و امور روزمره ما اجازه ننی

دهفم. به مثار زندر توجده    وودمان تنزنل ندهفم؛ بلکه ما به طور ناوودآگاه انپ امور را تنزر می
 کنفد:

کده  کنندد   ای وطاب می دهد، گاهی دنگران او را به گونه فردی که اشتباه آشکاری انجام می
ووانندد و فصدل نطدق را     دارند و او را در حد حفوان )حفوانِ جنسی  می ناطقفت را از او برمی

کنند. در واق، جاری کردن هنفپ کلنات نشان از انپ دارد که فرد در عقل وود  از او سلب می
فرق گذاشته است که تبفدفپ فلسدفی   « نوع»و « موضوع»با « ماده»و « جنس»بفپ اموری از قبفل 

 امر چنفپ است:انپ 
للایاااواقداتكونا]للمرهیة[امتحصلةافیاذلتهراغیرامفتقرةاإلىامرايحصلهرامعنىامعقوالابلايفتقارا

مرايجعلهراموجودةافقطافهیافیانفسهرانوعاسولءاْرنابسیطراأوامرْبرافرلحیولناماِ اإذلالعتبارااا
منهاومناامجرداْونهاجسمراذلانمواوحساْرنابحس انفسهانوعرامحص اوبرلقیرساإلىاللمرْ 

للنرطقاعلهامرديةاوبرلقیرساإلىاللنرطقاللذيايحصلهانوعراآخرامردة.اوإذلالعتبرامناحیثاهواب ا

                                              
 .6، صةنهاية الحکمسفد محندحسفپ طباطبانی،  ر.ک: .1
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لشترلطاأنايكونامعهازيردةاأواالاْرناجنسرامحماوالاعلاىاللاذيالعتبرنارالاأوالاوعلاىاللاذيااااااا
ا1عر.[اْرنانوايشتملاعلىاْمرلاوزيردة.اوإذلالعتبرامعاللنرطقامتحص ابهاومتخصصرافیها]منه

 . دليل تجربي۴ـ۲
دهدد نفدوس بُلده و کودکدان قددرت درک مفداهفم فلسدفی را دارندد.          هانی که نشان می تجربه
هانی که در سراسر دنفا در انپ باره انجام شده است، هنه نشان از اندپ دارد کده هندب     شژوهر
اند که به  فتههای وود نتانج مثبتی گر را قبور داشته و در تجربه« قابلفت تنزنل»فر   آنان شفر

 بررسدی "حسدفنی در شاندان نامده ارشدد ودود بدا عندوان        »اند؛ مثال   ها دست زده انپ شژوهر

 ابتددانی  دورة درسی برنامب با آنها نسبت به کودکان  و فلسفه آموزش در م تلف رونکردهای

 در برنامده را  اندپ  م تلدف  رونکردهدای  تحلفلی، توصففی روش با است کرده تالش  "انران

 دورة .درسدی  برنامدب  بدا  را آن نسبت و کند بفان انگلستان و فرانسه داننارک، استرالفا، ا،آمرنک

 اجتنداعی، تعلفندات   مطالعدات  دروس درسی برنامب اسناد راهنناهای بررسی ازطرنق ابتدانی

 2«.دهد قرار بررسی مورد فارسی ادبفات علوم و دننی،
نشان از انپ است که مفاهفم تدا حددی    حرکت ع فنی که در دنفا برای فبک انجام شده است،

 از امرنکا در»اند؛ مثال   سازی شرداوته قابلفت تنزنل را دارند و مطابق هنفپ مبنا به برنامه و ن ام

مفلدت   کدم،  ففلفد   در اسدترالفا من در    David Kennedyکنددی )  دنوندد  و شدار،،  لفدپنپ، 
(Millett)،  و اسنفتSmith)متفوز   ، و در انگلفس گرت(Matthews)،   سداتکلفف(Satklif  
و در فرانسه و آرژانتفپ و داننارک و برزنل و... به اندپ   (Fisher)و ففشر  (Jenkins)و جنکفنز 

 3«.اند برنامه اقدام کرده

ها فرع بر انپ است کده در کشدورهای نادشدده، مفداهفم فلسدفی قابلفدت تنزندل         انپ شژوهر
اند که با اثبات توان  ت درک نا عدم درک کودک بردهها را به سن اند و از انپ رو آزمانر داشته

 شود. درک، قابلفت تنزنل هم معلوم می
 دليل تام با مبنای مالصدرا. ۴ـ9

آنچه در دلفل عقلی و تجربی گذشت، درست بود؛ ولی اگر ب دواهفم حدرف نهدانی صددرا را     
ت نفسدانی  بفاورنم، با توجه به اصالت و تشکفک وجود و سن فت ادراک بدا وجدود و صدور   
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توان چنفپ گفت که نفس ما مدرِک است و در عفپ وحدتر، کل القوا است؛ نعندی   انسان، می
آند و ادراک را انجدام   نفس در تعقل و ت فل و حتی لنس و طبفعت ساری در جسم شانفپ می

آورد و در  دهد. هنفپ نفس است که با اتحادش با عقل فعار، صور معقور را به دسدت مدی   می
کندد. اندپ صدعود و ندزور      دنگر، طبفعت ساری جسم بودنر را هدم فرامدوش نندی   ای  مرتبه
دهندة قابلفت نفس است و وقتی نفس چفزی جز ادراک نفسدت و مددرِکات و مددرتکات     نشان

هم مراتبی م تلف دارند، شس انپ نفس است که در تنام مراتب به مقتضدای آن مرتبده تجلدی    
گاهی وود را در قالب ماده و عالم مادی به مدا نشدان    نابد. مفاهفنی که رنگ معقور دارند، می
اند که ما امور وود را به صورت ناوودآگاه بر آنهدا اسدتوار    قدر بدنهی دهند. انپ مفاهفم آن می
اش اندپ معقدولی بددنهی     و بالعکس، کده شانده  « آنچه دور است، نزدنک نفست»کنفم؛ مانند  می

های ژرف  درک نک مفهوم فلسفی نفاز به دقت گاهی نفز«. اجتناع نقفضفپ محار است»است: 
 دارد:

إناللنفسالإلنسرنیةالكونهرامناسنخاللملكوتافلهراوحدةاجمعیةاهیاظلاللوحادةالإللهیاةافهایاااا
بذلتهراعرقلةاوامتخیلةاواحسرسةاوامنمیاةاوامحرْاةاواطبیعاةاسارکيةافایاللجساماْماراقارلااااااااا

نطقیةافرلنفساتنزلاإلاىادکجاةاللحاولسااااللفیلسوفامناأنهراذلتاأجزلءاث ثةانبرتیةاواحیولنیةاو
عنداإدکلْهراللمحسوسرتاولستعمرلهراآلةاللحولسافیصیراعندالإلبصرکاعینابرصرةاوعنداللسمرعا

لللمسیةاوللقاو اللتایاتبرشاراللتحرياذاوْاذلايرتفاعاعنادااااااااااأذناولعیةافكذلافیاللبولقیاحتى
هاعلىانحوامرايعلماهاللرلساخوناااإدکلْهراللمعقوالتاإلىادکجةاللعقلاللفعرلاصرئرةاإيرالامتحدةاب

ومنالمايبلغاإلىامقرمهماوحرلهمايزعماأنهالواْرنالألمراْذلذالكرنتاللانفسامتجزباةاولكارناااا
للعقلاللفعرلامنقسمراحس اتعدداللنفوساللعرقلةاأوايكوناْلامناهذالاللنفاوسايعلامامارايعلماهااااا

ا1غیرهراوللبرهرناْرشفالحج اهذالالألوهرواعناوجهاللحقابحمدالل.
شدود،   مدی  ای موجده  حقفقتا  علم و ادراک از سنخ مجردات است و فاعل شناسا وقتی با شدندده  شس

آن شیء فقد علت مُعد برای انجاد آن در نفس است به توسد وود نفس. بنابرانپ وود نفدس  
است که شیء محسوس را درک کرده و وود را تا مرتبب آن شیء تنزر داده است و انپ طدور  

ور را تجرند کند و در مرتبه مثار به آن مشغور باشد تا در مرحلده بعدد   نفست که نفس، آن ص
لایساْماراهاواااا»با تجرندی دوباره به عالم عقل برسد؛ هنان طدور کده مشدائفپ قائدل بودندد:      

للمشهوکاأناللنفساتجرداللصوکةاللمحسوسةاواينزعهراعنامولدهرافیصیرهرامعقولةابرلفعلاواللنفسا
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بلکده اندپ نفدس اسدت کده       1«.یاثربتةاوالألشیرءامستحیلةامتغیرةهیامراهیابحرلهراحتىايكوناه
کندد. نفدس حکدانتگر از ودارج      کند و از محسوسات به سنت معقوالت سفر مدی  حرکت می

کند و روشپ اسدت   است و بالفاصله شس از اتصار به حقفقت، عفپ هنان را در وود ابداع می
 که احکام آن عفپ، متناسب با عالم ذهپ است.

سبحرنهاخلقاللنفسالإلنسرنیةابحیثايكونالهرالقتدلکاعلىاإيجرداصوکالألشیرءافیاعرلمهرااأنالل
ألنهرامناسنخاللملكوتاوعرلماللقدکةاوللمرنعامناللتأثیراللعینیاغلبةاأحكرواللتجساماوتاارعفااا
جهرتالإلمكرناوحیِیرتالألعدلواوللملكرتالصحبةاللمردةاوع ئقهراوْالاصاوکةاصادکتاعانااااا

علیهاأحكرواللوجوباوللتجرداوللغنىايكونالهراحصولاتعلقیابذلذاللفرعالابالااااللفرعلاللغرل 
ا2حصولهرافیانفسهراهوابعینهاحصولهرالفرعلهراللمفیضالوجودهراوهواللفرعلافیاعرفالإللهیین.

اندد   رسد که هم عاقل بالفعدل  نفس در حرکت وود از ماده به تجرد و به آستانه صور عقلی می
شوند. شس هنان گونه که عوالمْ متعدد است، نفس هم متناسب بدا هدر    و هم معقور بالفعل می

ای بدرای ادراک   کند تا به ادراک آن نشوه نائدل آندد. لدذا قدوة لطففده      ای می عالمْ ظهور و جلوه
اند و البتده اندپ    معقوالت هست و قوای جسنانی و مادی برای ادراک مت فالت و محسوسات

 ست:نفس است که در عفپ وحدتر، هنه قوا

فإنالألشیرءاللمرديةاللمحفوفةابعولکضهرانحواوجودهرانحاواوجاوداأمارامحساوساوللمحساوساااااا
يستحیلاأنايكونامعقوالافظهوکاْلاحقیقةاعلىاللقوةاللعرقلةابصاوکةاوحدلنیاةامجاردةاوعلاىااااا

للنفساتربعاةالحرْتهاراأولاىامانااااااحرْةااللحولسابصوکامتخرلفةامرديةالیسابأنايدلاعلىاْون
للصولبافرلعوللماوللنشئرتالمراْرنتامتعاددةاولكالاعارلماصاوکاخرصاةاااااااعكسهابلاعكسهاهو

وْرنافیاللوجوداوحدةاکوحرنیةاوِْرةاجسمرنیةاوأخر امرديةاقااتاللعنرياةاللربرنیاةابإيجاردااااا
نشأةاجرمعةاتدک اللنشئرتافرت الهراقوةالطیفةاينرس ابذلتهراتلاذاللوحادةاللعقلیاةافیاتمكنااااا

ناحیثاهیاوهواللعقلاللفعرلاوقو اجسمرنیةاأوامرديةاينرسا اابتلذاللمنرسبةابإدکلْهراونیلهرام
ا3بذولتهراتلذاللكِرةاللجسمرنیةاأواللمرديةافیدکْهرامناحیثاهیاوهواللجسماأواللمردة.

آند، مراد انپ نفست که انسدان از   قطعا  وقتی س پ از نفل به معقوالت و ادراک آنها به مفان می
با رشد انسان و گدذر از مرحلده محسوسدات و مت دفالت،     هنان ابتدا فعلفت آن را دارد؛ بلکه 

کند و هنان نفس، بعد از اننکه حاس و محسدوس   نفس کم کم به سنت معقوالت حرکت می
                                              

 .322. هنان، ص1
 .121ص . هنان،2
 .613همان، ص. 3



 03  قابليّت تنزیل مفاهيم فلسفي با تاکيد بر نظر مالصدرا

 تواند به معقوالت برسد و عقل و معقور بالفعل گردد: بود، با سعه وجودی می

رنیةاويكاوناوحادتهراااءاتكونهراوظهوکهراتغل اعلیهراجهةاللكِرةاللجسماثماإناللنفسافیامبرد 
للعقلیةابرلقوةافإذلاقويتاذلتهراولشتدتافعلیتهراغلبتاعلیهراجهةاللوحدةافصرکتاعقا اومعقاوالااا

1بعدامراْرنتاحسراومحسوسرافللنفساحرْةافیاذلتهرامناهذالاللنشأةاإلىانشأةالآلخرة.
 

الدنفس فدی وحددتها کدل     »سنخ نفس از وجود است و چون وجود مشکک است، طبق قاعدة 
تواندد آنچده را    ، حتی طبفعت ساری جسم هم رقفقب شأنی از نفس است؛ شس انسان مدی «واالق

که در قوس نزور دارا بوده است، در قوس صعود هم فعلفت ب شدد و مانندد قدوه وفدار کده      
 باشد، با قوت قلب، به انشا و انحاد در سلسلب مبادی عقور نفز برسد. مرتبه شانفپ انشا می

 . شواهدی بر تنزیل۵
سازی، رجوع بده آن چفدزی اسدت کده واقد،       هترنپ راه برای نشان دادن قابلفت تنزنل و سادهب

هدای عنفدق را    ها، آموزه ونژه مواردی که وود وداوند برای فهم و هدانت انسان شده است؛ به
 آورنم. با بفانی ساده فروفرستاده است.در ادامه مواردی را از کتب آسنانی می

 . انجيل۵ـ1
توان به چشم دندد؛ مدثال  در    ونژه مفاهفم فلسفی را می فل قابلفت تنزنل مفاهفم، بهدر کتاب انج

 انجفل متی آمده است:
هنان روز عفسی از وانه بفرون آمد و کنار درنا بنشست؛ امدا چندان جنعفدت انبدوهی او را     
احاطه کردند که سوار قانقی شد و بر آن نشسدت، در حدالی کده مدردم در سداحل انسدتاده       

روزی برزگدری بدرای   »هدا برانشدان بفدان کدرد. گفدت:       ؛ سپس بسفار چفزهدا بدا مثدل   بودند
شاشفد، بروی در راه افتداد و شرنددگان آمددن و آنهدا را      بذرافشانی بفرون رفت. چون بذر می

ووردند؛ بروی دنگر بر زمفپ سنگالخ افتاد که واک چندانی نداشت، شدس زود سدبز شدد؛    
ن وورشفد برآمد، سووت و وشکفد؛ زنرا رنشه نداشت. عنق بود؛ اما چو چرا که واک، کم

بروی مفان وارها افتاد. ووارها ننو کرده، آنها را وفه کردند. اما بقفه بذرها بر زمدفپ نفکدو   
 2«.داد و بار آورد. بعضی صد بار، بعضی شصت و بعضی سی. هر که گوش دارد، بشنود

لی نبفندا وآلده وعلفده السدالم د از      جالب توجه است که در ادامه، شاگردان حضرت عفسی د ع 
 دهد: شرسند و حضرت جواب آنان را می انشان درباره چرانی تنزنل حقانق می

شاسخ « گونیخ ها س پ می چرا با انپ مردم با مثل»گاه شاگردان نزدنک آمدند و شرسفدند:  آن
بده آن کده   درک رازهای شادشاهی آسنان به شنا عطا شده است، اما نه بده آندان؛ زندرا    »داد: 
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دارد، بفشتر داده وواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و از آن که ندارد، هندان کده دارد نفدز    
نگرند، اما ننی بفنند؛  گونم؛ زنرا می ها س پ می گرفته وواهد شد. از انپ رو با انشان به مثل

بدد کده   نا فهنند. نبوت إشعفا در مدورد آنهدا تحقدق مدی     شوند و ننی کنند، اما ننی گوش می
به گوش وود وواهفد شنفد، اما هرگز ن واهفد فهنفد؛ به چشدم ودود وواهفدد    "گوند:  می

هانشدان سدنگفپ    دند، اما هرگز درک ن واهفد کرد؛ زنرا در انپ قدوم سد ت شدده، گدوش    
هانشان بشنوند و در  اند تا مبادا با چشنانشان ببفنند و با گوش گشته، و چشنان وود را بسته

. شس شنا معنای مثَل برزگر را "ند و بازگشت کنند و مپ شفانشان ب شمهای وود بفهن در
کندد، آن   شدنود امدا آن را درک نندی    بشنوند: هنگامی که کسی کالم شادشاهی آسنان را مدی 

رباند. انپ هندان بدزری اسدت کده در راه      آند و آنچه را در در او کاشته شده، می شرور می
درندگ   شنود و بدی  خ افتاد، کسی است که کالم را میکاشته شد. اما بزری که بر زمفپ سنگال

آورد. وقتی  شذنرد؛ اما چون در وود رنشه ندارد، تنها اندک زمانی دوام می آن را با شادی می
افتد. بزری که در مفدان وارهدا کاشدته     کند، دردم می به سبب کالم س تی نا آزاری بروز می

های انپ دنفا و فرنبندگی ثروت، آن را وفده   شنود، اما نگرانی شد، کسی است که کالم را می
سازد. اما بزری که در زمفپ نفکو کاشته شدد، کسدی اسدت کده کدالم را       ثنر می کند و بی می
 1«.آورد فهند و بارور شده، صد، شصت نا سی برابر ثنر می شنود و آن را می می

هدا و   ب بدا مثدل  انپ نحوه بفان منحصر به انپ قسنت از انجفل نفسدت و در سراسدر اندپ کتدا    
 شود، در شی تنزنل حقانق هستی و آسنانی برای بندگان است. هانی که آورده می داستان

 . تورات۵ـ۲
علفه مواردی آمده است که برای هنه افراد قابدل فهدم اسدت، در     در تورات حضرت موسی

پ عفپ اننکه عنق قابل توجهی دارد. برای ننونه وقتی در سفر شفدانر کتاب عهد عتفدق سد   
توان  شود، قطعا  ننی آند و برای هر روز تفسفری ارائه می از آفرننر شر روزه دنفا به مفان می

آن تفاسفر را با نگاهی صرفا  مادی و محسوس مالح ه کرد؛ بلکده ناوودآگداه اندپ امدر بدرای      
دهند تدا بدا فهدم     ای از حقانق متعالی را تنزر می شود که انپ تفاسفر، مجنوعه انسان روشپ می

انسان هم افق شود. مثال  در سفر شفدانر، در آنه اور که داستان آفرننر آمدده اسدت، ولقدت    
 کند: انپ عالم را در شر روز چنفپ معرفی می

 روح وددا  و بود، شکل بی و والی زمفپ، را آفرند، زمفپ و ها آسنان ودا هنگامی که آغاز، در

شدد. اندپ    روشنانی روشنانی بشود، وودا فرمود  .کرد می حرکت  ب ار تارنکِ های توده روی
 روز اور بود.
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 شدانفپ  در هدا  اقفدانوس  و بداال،  در آسنان شوند تا جدا هم از ب ار های فرمود توده ودا سپس

 آورد. وجدود  به را آسنان و جدا کرد شانفپ های آب از را ب ار های توده و ودا تشکفل گردند

 .بود دوم روز انپ صبح شد. و گذشت شب
آندد. وددا    شدندد  وشدکی  تا شوند جن، های زنر آسنان در نک جا فرمود آب ودا آن از شس

 گفاهدان  و فرمدود اندواع نباتدات    وددا  سدپس . ها را درنا نامفد وشکی را زمفپ، و اجتناع آب

 .بود سوم انپ روز کنند. تولفد را وود نوع ، نک هر و برونند در زمفپ دار مفوه دروتان و دار دانه
 شدب  از را روز و کنندد  روشدپ  را زمدفپ  تا دروشانی باشند اجسام ان،فرمود آسن ودا سپس

 آورند. انپ روز چهارم بود. شدند را ها سار و ها فصل روزها، و ننانند جدا
 .درآنند شرواز به آسنان فراز بر شرندگان و ها از موجودات زنده شر شوند فرمود آب ودا سپس
 و هدا را شدر سدازند    شدوند و آب  زنداد  و بارور درنانی داده، فرمود موجودات برکت را آنها و

 بود. شنجم شوند. انپ روز زناد زمفپ روی نفز شرندگان
وجدود   بده  را وزنددگان  و وحشدی  و اهلی فرمود زمفپ، انواع جانوران و حفوانات ودا سپس

 انپ روز ششم بود.. شد آورد و چنفپ

را شذنرفته باشدفم؛ و اال اصدال    انپ تفسفر از ولقت حتنا  مستلزم انپ است که تفکری فراحسی 
معنا  1ها و نباتات و حفوانات را به نحو انجادی معنا ندارد که انجاد روشنانی و روز نا اقفانوس

واسطب مجرد تام و مادی محض امکان نددارد و اساسدا  هندوز     کنفم؛ چون بدون شک، رابطب بی
مثل رابطه بنَّا بدا بندا، و حتندا  اندپ      متعلقی نبوده تا ارتباط آن با باری تعالی انجادی معنا شود،

   تر شود. سازی کرده است تا فهم آن راحت کتاب، مفاهفم را ساده
 . قرآن مجيد۵ـ9

شدنور و   کتاب شرنف قرآن که در مفدان کتدب آسدنانی، مصدون از تحرندف اسدت و زمدان       
ی شک منبعی ارزشنند برای انسدان اسدت و شداهد آوردن از آن، اهنفتد     شنور است، بی جهان

کند، هدم   را سفراب می دوچندان دارد. انپ چشنب جوشان، هم کسی چون امفرالنؤمنفپ علی
 تعنق را. افرادی مانند سلنان و ابوذر را و هم افراد عادی و کم

شس نکی از دالنل قابلفت تنزنل، وقوع آن در قرآن کرنم است و وود باری تعالی نفز در قرآن 
 :کرنم به انپ مطلب اشاره کرده است

ا2ِْتربٍامَكْنُونٍا*االايَمَسُّهُاإاِلَّاللْمُطَهَّرُونَا*اتَنْزيلٌامِنْاکَبِّاللْعرلَمینَ.ااإِنَّهُالَقُرْآنٌاَْريمٌا*افی
انپ قرآن کتابى بسفار بزرگوار و سودمند و گرامى است که در لوح محفوظ سدرّ حدق مقدام    

                                              
 شود. ند انجاد میاست؛ مثل اننکه در اسباب و علل مادی از والدنپ، فرز« تولفدی»، «انجادی». مراد از 1
 .12د77، واقعه .2
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 م است.دارد که جز دست شاکان بدان نرسد؛ تنزنلى از شروردگار عال
قرآن کتابی است که برای هنه افراد قابل فهم است؛ امدا بدا توجده بده مشدکک بدودن فهدم و        

لِلرِّجرلِانَصی ٌامِمَّراتَارَ َاللْوللِادلنِاوَللْاأَقْرَبُونَاوَلِلنِّسارءِااااا»حقفقت )مدرِک و مدرتک ، آنانی مانند: 
و آنات قصاص نا نحدوة   1«مِنْهُاأَوْاَُِْرَانَصیبرًامَفْرُوضرًانَصی ٌامِمَّراتَرَ َاللْوللِدلنِاوَللْأَقْرَبُونَامِمَّراقَلَّ

ای شفرامدون آن مطدرح    برای هنه قابل فهم است و اگرچه شداند سدؤار و شدبهه    2تقسفم ارو،
باشد، باز وود هنفپ هم مؤندی است که فرد ابتدا آنه را فهم کرده و بعد از مناط حکم سدؤار  

، دارای بطدونی  اند، بده فرمدانر اهدل بفدت     هنه قابل فهمکند. ولی هنفپ آناتی که برای  می
نابند. البته آناتی هم در قرآن هست که تنها ودواص   است که راس ون در علم از آن آگاهی می

کنند و اگر کنی در آن آنه دقفق شدونم، اکثدرا  مدا بده نداتوانی در فهدم آنهدا اعتدراف          درک می
 کنفم؛ آناتی مانند: می

ا3ءٍاعَلیمٌ؛اوَللْآخِرُاوَللظَّرهِرُاوَللْبرطِنُاوَهُوَابِكُلِّاشَیْااهُوَاللْأَوَّلُا
ا4االلرَّحْمنُاعَلَىاللْعَرْشِالسْتَو ؛

ا5ااسَبَّحَالِلَّهِامرافِیاللسَّمرولتِاوَللْأَکْضِاوَهُوَاللْعَزيزُاللْحَكیم؛
ا6دْا*اوَلَمْايَكُنْالَهُاُْفُولًاأَحَدٌ.ااقُلْاهُوَالللَّهُاأَحَدٌا*الللَّهُاللصَّمَدُا*الَمْايَلِدْاوَلَمْايُولَ

انپ آنات و حتی آناتی که به ن ر، محتوانی در شس شردة وود نددارد، بدا توجده بده نامحددود      
شود و انپ آندات   بودن متعلق آن آنه که ذات باری تعالی نا ند ا  است، متعلق ادراک واق، می

کندد؛ چدون نفدس حتدی در لح ده عددم       تواند آن را درک  از واقعی حکانت دارد که نفس می
نابد و هنچنفپ فهم و ادراک چدون از   ادراکِ تام آناتِ قرآن، به دلفل سن فت، سبک بالی را می

کند و تا رسدفدن بده مرتبدب     شود، ذهپ بشر، آنات را تفسفر مادی می عرش تا فرش کشفده می
 نشفند. عقلْ آرام ننی

 . باید و نبایدهای تنزیل۶
ق ب شفدن به معرفت در برابر هستی و واقعفت اسدت کده افدراد را کندک     رسالت فلسفه، عن

                                              
براى فرزندان شسر، سهنى از تَرَکه ابونپ و وونشان است و براى فرزندان دوتر نفدز سدهنى از ترکده ابدونپ و وونشدان      . 1

  .7است. چه مار اندک باشد و چه بسفار، نصفب هر کس از آن معفّپ گردنده )نساء، 
 .12و 11 ،نساء .2
 .3. حدند، 3
 .2. طه، 9
 .1. حدند، 2
 .9د1. اوالص، 6
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تر، و وجدودات را   کند چنان به هستی و عالم بنگرند که بتوانند موجودات را هر چه صحفح می
کنا هو علفه درک کنند و بفابند و جانگاه هر کدام را در هستی کدالن ادراک ننانندد و در اندپ    

را از ناد نبرند. حار اولفپ نکته مهدم اندپ اسدت کده فدردی کده        مفان، غانت قصوا و مبدأ اعال
وواهد به م اطب وود جرعب معرفت هستی بنوشاند، باند عالوه بر فهم درست و منطقی،  می

نونسی شرهفز کند؛ چون هم نقض غر  است و هم اننکه حقفقدت   در مقام ارائه نفز از غامض
نونسدی، افدزون بدر اننکده راه را هندوار       مضقدر دقفق است کده غدا   به دلفل ذوبطپ بودنِ، آن

 اندنشی نفز بکشاند. کند، منکپ است م اطب را به کج ننی
وواهد، ولی از اندپ   البته درست است که شرهفز از تنزنل غامض، کاری دقفق و فهنی ژرف می

مهم هم نباند غافل شد که آفت دنگری منت ر ففلسوف است و آن تفصفل و تطونلی است کده  
ای انجام شود که م ل بده   سازی به گونه کشاند. از انپ رو باند ساده ا به وستگی میم اطب ر

غر  نباشد و وواننده احساس نکند که نونسنده، مطالب را تطونل داده است. مدثال  الهفجدی   
شبستری دارد که نزدنک بفست برابر اصل کتاب است. شدس اگدر کسدی     گلشپ رازشرحی بر 
 سازی است. رسفدن به نتفجه را ساده بفان کند، انپ برترنپ راه سادهگونی کند و فرآنند  چکفده

سازی نشود )به وسدفله   ای بودن تفکر و فهم، اگر مفاهفم سنگفپ فلسفی ساده با توجه به مرحله
تنثفل نا تشبفه و...  حد سفر عوالم انسان از ماده و مادنات باالتر ن واهد رفت؛ نعنی در واقد،  

کندد و   مراتبی از عالم ارتباط دارد، ولی به وجود عوالم برتر علم شفددا نندی   فرد اگرچه دائنا  با
دهندده باندد بتواندد     قطعا  تالشی هم برای وصور به آن مراتب ن واهد داشت. از انپ رو تنزنل

ارتباط عوالم را برای م اطب روشپ کنند و در مرحله باالتر، دسدت او را بگفدرد و در عدوالم    
آورند، وواننده را تدا حدد    هانی که به نگارش در می ر نونسندگان با داستانبرتر سفر دهد. بفشت

شدوند. ولدی    آورند و حتی در انپ مرحله، موفق بده الگوسدازی مدی    عالم وفار و وهم باال می
شود که نونسنده توانسته باشدد م اطدب را بده مرحلده عقدل و سدفر در آن        بسفار کم دنده می

وانسته باشد الگوهای آن عالم را به او معرفی کرده باشد. شدانان  بکشاند؛ تا چه رسد به اننکه ت
شردازی که دارد، در شدی   کند و سبک داستان هانی که بفان می ذکر است که قرآن کرنم با داستان

کندد و هدم    دهد و فرد را متوجه ارتبداط مدی   هر دو مطلب است؛ نعنی هم واقعفت را تنزر می
 کند. الگو را معرفی می

ای بده   د در تنزنل بدان دقت داشت انپ است که باندد مطالدب را بده صدورت مرحلده     آنچه بان
م اطب عرضه کنفم؛ نعنی از محسوسات شروع کندفم و کدم کدم بده وفدار متصدل و وفدار        
منفصل و عقل متصل و منفصل برسفم. نه اننکه نکباره ب واهفم دسدت م اطدب را در دسدت    

نفز باند مطالب را با چفدمان منطقی ارائده کندفم    فلسفه و عقل بگذارنم. هنچنفپ در هر مرحله
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 تا م اطب احساس لذت کند و برای فهم مراحل بعدی مشتاق شود.
در شاسخ به انپ شرسر که تنزنل از حفث محتوا بفشتر مد ن ر است ندا از حفدث روش، باندد    

را « وامحت»و « روش»توان نکی از دو مؤلفب  گفت چون م اطبانْ فهم واحدی ندارند، شس ننی
توانندد سدفر    سدازی شدود، وودشدان مدی     تر دانست؛ چون اگر محتوا بدرای برودی سداده    مهم

ای نفز هسدتند   بندی برای آنان نفست؛ اما عده اش را ادامه دهند و نفازی به تذکار و قالب منطقی
چندانی کده    بندی منطقی بحث برانشان روشپ نباشد، هنان محتوای متنزر را هم، آن که تا قالب

سازی و تنزنل مهدم   کنند. لذا باند گفت که هر دو حفث روش و محتوا در ساده د، درک ننیبان
 آنند. است و شا به شای هم می

دهند باند به دنبار انجاد نک سدبک زنددگی عقالندی بدرای      نکتب مهم دنگر انپ است که تنزنل
صدفل نداشدت و در   ای به تح م اطب باشد؛ به طوری که اگر مثال  کودک اصال  در آننده عالقه

محور بر اساس چفدنر صدحفح هسدتی،     شغلی آزاد مشغور شد، آن چارچوب فکری و غانت
 رنزی کند. اش را با آن، برنامه چنان برانر ترسفم شده باشد که هنب شوون زندگی

دهنده باند م اطب وود را به جانی برساند کده در   ترنپ مطلب اننکه تنزنل آورنپ و شاند مهم
نهانت داشته باشد و آن را لنس کند؛ چدرا کده اگدر اندپ مهدم رخ       درکی از بیحد توان وود 

دارد.  شدود و دسدت از تدالش برمدی     جونی انسان متوقف مدی  طلبی و برتری ندهد، حس کنار
کندد و اگدر ودوش اقبدار و دارای      الناس رهدا مدی   چنفپ فردی وود را در مسفر رودوانه عوام
نابد؛ اما از هدف اصلی و غانت ولقت ودود قطعدا     یصدق نفت باشد، وود را بر در جهنم نن

دور شده و سفره ووش رنگ و آب حقفقت را از دست داده است و با انپ حدار، دنگدر چده    
سود از انسانفت و چه سود از تفارقی که مفان او و جنادات و نباتات و حفوانات بدوده اسدت؛   

ای عقالندی   تا در انپ اضطرار، ووشهنصفب از دوام ذکری  چه آنکه آنها مدام در تسفح و او بی
 از آن بچفند.

 بندی جمع
با توجه به عدم انحصار شناوت واق، موجودات در معقوالت ثدانی فلسدفی و نفداز ذهدپ بده      

دانفم و با توجده بده    مفاهفم کلی دنگر، ما تعرنف مفاهفم فلسفی را اعم از هنه مفاهفم کلی می
شناسدی   شناسی، معرفت به مسائل بنفادنپ هستی ای، فلسفی است که هدف فلسفه، مفاهفم کلی

 شناسی مرتبد باشد. شناسی و انسان نا ارزش
توان بده   با دقت در مبنای اصالت وجود و تشکفک وجود و اننکه حقفقت علمْ مجرد است، می

سدازی را دارندد، بلکده جرندان      تنها قابلفت تنزنل و سداده  انپ نتفجه رسفد که مفاهفم فلسفی نه
 افتد که ما توجهی به آن ندارنم. قدر به سهولت اتفاق می سفی در زندگی آنمفاهفم فل
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سرنان نفس از عالم عقل به عالم ماده با حفدو وحددت آن، از مسدلّنات فکدری مالصددرای      
شفرازی است. وجود نفس با تشکفک و ظهدورش در تندام قدوا بددون از هدم گسدف تگی و       

نکه هنفپ نفس که کفنونت عقلی داشدت، حدار   مرکب شدن، اثباتگر امکان تنزنل است؛ چه ان
تواند به آغوش عقل مستفاد برگدردد و اندپ، دلفدل     در عالم ماده بروز نافته و هم اوست که می

اصلی برای اثبات امکان تنزنل است. البته تنزنل طبق مبدانی مشداء هدم قابدل شدذنرش اسدت؛       
شدود، معدانی را بدا حفدو      ا انجام میچراکه آنان نفز با اعتقاد به تجرند که از ناحفه فاعل شناس

دهند. مؤندات کتب آسنانی و رونات و سداحت   ماهفتشان به سنت حقفقت و تجرد سوق می
 اجتناعی انسان نفز هنه نشان از امکان تنزنل دارند.
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